
 

 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SESAB - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 

CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 

RESUMO DA 296ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB 

DATA: 20/04/2022 – 14:00 horas 

ELABORADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB E DO COSEMS 

                        

Início da 296ª Reunião Ordinária da CIB de 2022 às 14:57 h.  

 

Posse do Secretário de Saúde de Salvador, Décio Mendes. 

 

096 a 098; 107; 115 a 118; 120; 123 a 125 - Planos de Ação para execução de cirurgias eletivas; 

122 - revogada;  

126 - alterações dos Anexos 2 e 3, referentes às unidades de referência e de retaguarda COVID do Plano 

Estadual de Contingência para Enfrentamento do novo Coronavírus; 

128 - operacionalização da cessão de crédito mensal das SMS ao CONASEMS; 

129 - protocolo do remanejamento intraestadual de recursos do limite financeiro MAC sob gestão dos 

municípios e da Sesab, do Sistema de Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade 

(SISMAC). 

 

RATIFICADAS. 

 

INFORMES 

 

 

1.SE/CIB e SAIS/DAB: 
 

1.1 Credenciamentos solicitados ao MS: 

ESF – Equipe de Saúde da Família de Jaguaquara, Nova Soure, Oliveira dos Brejinhos e Serrinha; 

ESB – Equipe de Saúde Bucal de Belmonte, Ibipeba, Itapitanga, Jacaraci, Oliveira dos Brejinhos, 

Serrinha, Conceição do Jacuípe, Ponto Novo, Itacaré, Pedro Alexandre e Uauá; 

ACS – Agente Comunitário de Saúde de Ibipeba e Nova Soure; 

UOM – Unidade Odontológica Móvel de Simões Filho.  
 

1.1 Ofício SMS Nº 011/2022, referente à reforma e ampliação de UBS no Município Santo Estevão. 

 

 

HOMOLOGAÇÃO 

 

1. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS/DGC/DAE:  
 

1.1 Credenciamento/Habilitação: 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I do Município de Nova Canaã (Resolução CIB Nº 132/2022);  

Laqueadura Tubária e Vasectomia do Hospital Municipal Mãe Simoa do Município de Canápolis. 

(Resolução CIB Nº 133/2022);  
 

1.2 Detalhamento técnico para a ampliação da frota do SAMU 192 Regional de Teixeira de Freitas, 

contemplando o município de Vereda com uma Unidade de Suporte Básico de Vida-USB (Resolução 

CIB Nº 134/2022);  
 

1.3 Aprovar a solicitação da prorrogação do prazo para início de funcionamento da ampliação de frota do 

município de Barrocas, pertencente ao SAMU 192 Regional de Serrinha, por mais 90 dias. (Resolução 

CIB Nº 135/2022);  
 

RESOLUÇÕES HOMOLOGADAS 

 

 



 

 

 

 

 

2. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE – 

SUREGS/DICON:  
 

2.1 Credenciamento/Habilitação:  

2.1.1 Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES) - Solicitação de Autorização da 

reclassificação da habilitação de Unidade de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular para 

Centro de Referência de Alta Complexidade Cardiovascular, no município de Salvador - BA, sob gestão 

estadual: Homologação do Centro de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular do Hospital 

Universitário Professor Edgard Santos – HUPES (Resolução CIB Nº 136/2022);  
 

2.1.2 Hospital Santa Isabel - Solicitação de Autorização da reclassificação da habilitação de Unidade de 

Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular para Centro de Referência de Alta Complexidade 

Cardiovascular, no município de Salvador - BA, sob gestão municipal: homologação do Centro de 

Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular do Hospital Santa Isabel. (Resolução CIB Nº 

137/2022);  
 

2.1.3 Hospital Calixto Midlej Filho - Solicitação de Autorização da habilitação Unidade de Assistência de 

Alta Complexidade em Terapia Nutricional Enteral/Parenteral no Município de Itabuna - BA, sob gestão 

municipal: homologação da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional 

Enteral/Parenteral do Hospital Calixto Midlej Filho (Resolução CIB Nº 138/2022);  

 

RESOLUÇÕES HOMOLOGADAS 

 

APRESENTAÇÃO 

 

1. AUDITORIA DO SUS/BA:  
 

1.1 Apresentação do Curso Básico de Auditoria do SUS (DANIELA CASTELUCCI): 

Objetivo do curso: disseminar conhecimentos à gestão municipal quanto às boas práticas da Auditoria 

do SUS de forma a fortalecer o Sistema Nacional de Auditoria.  

Público-alvo: servidores dos municípios com Comando Único que desenvolvam ações de Controle na 

Secretaria Municipal de Saúde;  

Modalidade ensino a distância – EAD com aulas síncronas e assíncronas;  

N° de vagas: 100 vagas - distribuídas em 02 turmas, 01 vaga por município.  

Critério de priorização: municípios sob Comando Único com as menores populações.  

Previsão de início: junho  

 
 

Relação dos municípios contemplados. (com inclusão dos municípios os municípios cujas adesões ao 

comando único foram aprovadas nesta CIB.  

 

APROVADO. 

 



 

 

 

 

 

2. SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE – SUPERH/ESPBA 

(ÂNGELO CASTRO): 

2.1 Nova Portaria que institui a CODEMU: 

CEREMAPS – Instância auxiliar à CNRMS, por unidade da Federação, para assuntos relacionados à 

residência multiprofissional e em área profissional da saúde, de acordo com a legislação vigente.  

Breve histórico: 

 SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - Resolução CIB nº 054/2009: 

Art. 1º Aprovar a criação da Comissão Estadual de Residência Multiprofissional e em Área Profissional 

da Saúde.  

Parágrafo 1º A Comissão Estadual de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, 

órgão colegiado e deliberativo, tem por finalidade atuar na formulação, execução e controle dos 

Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional da Saúde. 

Art. 2º São instâncias componentes da estrutura da Comissão Estadual de Residência Multiprofissional e 

em Área Profissional da Saúde: 

I – Pleno da Comissão 

II - Coordenação-Geral; 

III - Secretaria Executiva; 

IV – Subcomissão de Avaliação, e 

V – Plenária Consultiva, com a participação das Entidades da Sociedade Civil. 

A CEREMAPS foi transformada em Comissões Descentralizadas Multiprofissionais de Residência – 

CODEMU: instância auxiliar à CNRMS, por unidade da Federação, para assuntos relacionados a 

Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, de acordo com a legislação vigente -

Resolução CNRMS Nº 1, de 3 de março de 2022 

Composição: 

Plenário: 

Art. 7º O Plenário da Comissão Descentralizada Multiprofissional de Residência será composto por 

Coordenadores das COREMU das instituições que ofereçam Programas de Residência Multiprofissional e 

em Área Profissional da Saúde e um representante dos residentes, em cada unidade da Federação. 

Parágrafo único: o representante dos residentes na CODEMU será indicado pela Associação Nacional de 

Pós-Graduandos com mandato de 1 (um) ano, não sendo permitida a recondução. 

Diretoria Executiva: 

Art. 4º Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, eleitos pelo Plenário. 

Art. 5º Os candidatos deverão ser coordenadores de COREMU e/ou coordenadores de Programas de 

Residência em Área Profissional da Saúde ou em Residência Multiprofissional. 

Art. 6º Os membros serão eleitos pelo mandato de 2 anos, podendo ter uma recondução consecutiva para 

o mesmo cargo, sendo vedada a recondução entre cargos. 

Compete à CODEMU:  

I - monitorar o andamento dos PRMS e PRAPS da unidade da Federação; 

II - orientar, acompanhar e analisar os processos de credenciamento e recredenciamento de instituições e 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de programas, aumento do número de vagas, 

inclusão e alteração de categoria profissional e remanejamento de vagas dos PRMS e PRAPS, sugerindo 

medidas que aprimorem o seu desempenho; 

III - realizar estudos de demandas para cada área de concentração e categoria profissional de saúde; 

IV - orientar as Instituições ofertantes quanto à política de vagas, por área de concentração, de acordo 

com a demanda;  

V - fazer a interlocução com os Sistemas de Saúde, Instituições Formadoras, Associações de Ensino, 

Conselhos Profissionais e CNRMS, em assuntos relativos à Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional de Saúde;  

VI - acompanhar e orientar as COREMU na atualização de dados e dos programas, e na progressão e 

conclusão dos residentes em área da saúde no sistema eletrônico da CNRMS;  

VII - analisar e emitir parecer sobre o processo de transferência de Residentes em área da saúde, 

encaminhado pela COREMU de origem, e conforme a legislação vigente;  

VIII - realizar diligência ou indicar comissão para apuração, in loco, em caso de denúncia, e elaborar os 

relatórios a serem encaminhados à reunião plenária da CNRMS; 



 

 

 

 

 

X - propor à CNRMS a adoção de medida ao programa de residência, quando do não cumprimento das 

exigências ou diligências no prazo estabelecido, quando da vistoria do programa. 

Constituição da CODEMU: 

O Plenário: construído por 14 coordenadores das COREMU das instituições que oferecem Programas de 

Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde no Estado da Bahia e o representante dos 

Residentes; 

Membros da Diretoria Executiva/CODEMU- BA, escolhidos por votação em 31 de março de 2022:  

Presidente - COREMU/ESPBA/SESAB 

Vice-Presidente - COREMU/UEFS 

Secretário - COREMU/EBMSP 

A eleição dos membros dessa Diretoria foi documentalmente registrada e será encaminhada ao MEC; 

Regimento da CODEMU/Ba: aprovado pelo plenário em 14 de abril de 2022;  

Após validação pela CNRMS será publicada a lista dos membros da Diretoria Executiva das 

CODEMU/Ba e do representante dos residentes.  

 

DISCUSSÃO: 

Questionada a não representação do Cosems na CODEMU. 

 

3. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE –SAIS/DAE (ALCINA 

ROMERO):  

3.1 Situação da assistência de Alta Complexidade às pessoas com Doença Renal Crônica (DRC), 

segundo estimativas por estágios/ critérios e parâmetros assistenciais - Caderno nº 1/MS): 

 
A Bahia tem hoje 8.617 pacientes em TRS/SUS; 854 pacientes em TRS não SUS - 90% das pessoas que 

fazem diálise/hemodiálise são SUS dependentes.  

Linha do cuidado: 

 
 

Situação atual da Rede: 

 



 

 

 

 

 

 
 

Mapa da distribuição dos serviços de alta complexidade em DRC na Bahia – 2022 por região:  

 
 

Unidades de diálise – executor: 
 

   
  
Abrangência dos serviços: 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

4. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE – SUVISA/DIVEP 

(SANDRA DA PURIFICAÇÃO):  

4.1 Cenário Epidemiológico da Doença de Chagas. Em alusão ao Dia Mundial de Combate à 

Doença -14 de abril  

OMS - aproximadamente 6 a 7 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo - maioria na América 

Latina. 

Brasil:  

- somente no ano 2015, a DC representou 80% dos óbitos de DTN ocorridos no país (BRASIL, 2018); 

- estima-se que cerca 1,9 a 4,6 milhões de pessoas estejam infectadas por T. cruzi, o que corresponde a 

aproximadamente de 1,0 a 2,4% da população. 

- atualmente predominam os casos crônicos da infecção por via vetorial, com aproximadamente 3 

milhões de indivíduos infectados, gerando impactos sociais, previdenciários e assistenciais. No Brasil,  

- nos últimos anos, a ocorrência de doença de Chagas aguda (DCA) tem sido observada em diferentes 

estados, em especial na região da Amazônia Legal.  

Bahia: essa estimativa entre 149.852 e 359.646 pessoas portadoras da Doença de Chagas. 
 

Grau de Risco Transmissão Vetorial DC Bahia 



 

 

 

 

 

 
 

Proporção de óbitos por DC, segundo raça cor, Bahia, 2010 a 2019 

 
 

OBS: 78,5% em negros e média anual de 621 óbitos. 

 A palavra para Doença de Chagas: suspeição:   

▪ Necessidade de detectar precocemente as pessoas com DC, para oportunizar o acompanhamento e 

tratamento necessários; 

▪ Quando identificado indivíduo com DC em uma família → realizar investigação epidemiológica e 

oportunizar o exame diagnóstico, tratamento e acompanhamento para a família; 

▪ Gestantes com a doença: 

-  precisam ser tratadas após a fase de amamentação; 

- bebês necessitam ter acesso ao diagnóstico oportuno e tratamento específico; 

- realizar exames diagnósticos para a DC no pré-natal. 
 

Notificação DC: 

▪ Vigilância epidemiológica da DC → notificação de casos, ainda fase aguda e integração com a 

assistência para o cuidado integral das pessoas infectadas por T. cruzi. 

▪ Em 2020: DC crônica na lista nacional de doenças de notificação compulsória.  

▪ Com a pandemia COVID-19 → atraso para início da notificação DC crônica (e-SUS Notifica). 
 

Nota Informativa Nº 14 - DIVEP/SUVISA/SESAB - 10/09/2021: 

Para os casos graves da doença: 

- pessoas com complicações cardíacas e digestivas graves DC; 

          acompanhamento especialista,  avaliar necessidade de cada caso e encaminhamentos necessários.                           

    - conhecer a capacidade instalada da rede de saúde.  

 -  ver: qual a capacidade instalada, o que não existe no município; 

Tem que ser pactuado em CIB, em cima da estimativa dos casos graves para DC. 

 - estimar os casos graves da DC no município, para garantir a pactuação necessária. 
 

Estratégias Programa de Controle da Doença de Chagas Bahia: 

▪ Diagnóstico para DC das gestantes, preferencialmente na 1ª consulta do pré-natal 

▪ Busca ativa dos casos de DC triados pelo Hemoba  

▪  Apoio aos municípios contemplados pela Portaria Ministerial nº 3.775/2019 na elaboração dos 

Planos de Ação do Programa de Controle da doença de Chagas para a intensificação da vigilância e 

controle da doença 



 

 

 

 

 

▪ Apoio matricial e institucional macrorregiões e regionais de saúde/municípios 

▪ Educação permanente através de web palestras e seminários regionais presenciais 

▪ Apoio ao controle social no Estado, em especial a Associação de Chagas da Bahia                                 

(ACHABA)  

▪ Participar dos espaços colegiados com a pauta da doença de Chagas (CIB, CIR etc) 

 

 

PACTUAÇÃO 
 

1. OUVIDORIA (TAÍS TUPINAMBÁ) 

1.1 Proposta de repactuação do 2º parágrafo, do Artigo 2º da resolução CIB 01/2019 que aprova o 

plano de ação/utilização do recurso federal referente a custeio e investimento para implantação, a 

descentralização e a qualificação das Ouvidorias do SUS do Estado da Bahia:  

Proposta de repactuação do texto do Artigo 2º - 2º parágrafo, da Resolução CIB 01/2019 que aprova o 

plano de ação/utilização do recurso federal referente a custeio e investimento para implantação, a 

descentralização e a qualificação das Ouvidorias do SUS do Estado da Bahia.  

Preâmbulo:  

Descentralização de kits de informática (previsto o valor de R$ 500.000,00 da portaria 1.975/2018 para 

aquisição de microcomputadores, tendo por base o plano de ação aprovado em CIB): 

- 92 secretarias municipais; (indicados no anexo II da resolução);  

- 11 unidades de saúde sob gestão de direta sem ouvidoria; 

- 07 serviços de teleatendimento.  

Ações da Coordenação:  

Evento presencial para sensibilização de gestores – 57 gestores participaram em 2019;  

05 treinamentos remotos com 25 pessoas treinadas em 2020 devido a pandemia;  

Participações em reuniões de CIR (coordenação e ouvidores dos Núcleos Regionais em 2021; 

Envio de ofício aos gestores listados na resolução CIB (84 ofícios enviados), para alertar quanto à entrega 

dos computadores para quem implantasse o serviço.  

Visita às SMS (ouvidores de núcleo) em 2022.  

Dez/2021 - aquisição de 73 computadores via adesão em ata de registro de preço da SAEB.  

Ouvidorias Implantadas:  

2019: 09 - 08 da Rede Própria e 01 de SMS; 

2020: 04 - todas da Rede Própria.  

2021: 14 - 07 da Rede Própria e 07 de SMS.  

2022: 10 - 02 da Rede Própria e 08 de SMS.  

Ouvidorias contempladas com os kits de informática:  

16 – SMS; 

07 – serviços de teleatendimento – com call centers; 

03 – unidade 

Saldo de 47 máquinas.  

Justificativas:  

- Dificuldade no atendimento aos critérios pactuados: estrutura física e indicação de pessoa para exercer 

a função;  

- Necessidade de qualificação das Ouvidorias em funcionamento – algumas necessitam repor 

computadores, outras não possuem computadores);  

- Necessidade de distribuição do maquinário adquirido (garantia de 1 ano – ponto negativo);  

- Aquisição de novas máquinas com o recurso restante (R$ 236.705,79) - Projeção de adesão à Ata de 

Registro de Preço nº 024/2021 do Pregão Eletrônico nº 09/2021 – microcomputadores.  

Propostas de alteração para ser apreciada, na perspectiva de implantação das ouvidorias, para a 

descentralização da rede e com sua qualificação:  

Texto atual do Artigo 2º:  

Parágrafo 2º “Caso os municípios listados no anexo II não pleitearem a adesão no prazo de 6 meses, os 

demais municípios baianos que não tenham ouvidoria implantada poderão pleitear a implantação do 

serviço por meio do termo de adesão e plano de ação”.  

Nova redação para o Parágrafo 2º:  



 

 

 

 

 

Caso os municípios contemplados no anexo II e as Unidades de saúde, sob gestão direta, previstas no 

Plano de Ação não tenham pleiteado a adesão, caberá à Coordenação de Ouvidoria SUS/BA à 

dispensação dos microcomputadores para implantação e qualificação das Ouvidorias da Rede em 

funcionamento, mediante necessidade, quantitativo disponível e cumprimento dos critérios estabelecidos 

no anexo III desta resolução.  
 

Art. 3º Os municípios e as unidades contemplados terão prazo de 30 dias para adesão à proposta de 

implantação.  

 

DISCUSSÂO: 

Cosems: 

 - sugere a retirada do Art. 3º por já terem passados 3 anos e os municípios não conseguiram implantar; 

 - defende a aprovação da proposta com utilização dos equipamentos nas ouvidorias do estado e para as 

ouvidorias dos municípios onde já existem, para fortalecer; 

- Ouvidoria do Estado fomentar isso, com orientação de como os municípios devem proceder;  

- para o recurso restante, ver novos critérios para novos municípios que quiserem implantar ouvidoria do 

SUS, mediante um passo a passo orientativo; 

-  os municípios com comando único têm que ter ouvidoria implantada, sob orientação do estado; 

 - aprovar para publicação de resolução em ad referendum, à medida em que os municípios forem se 

interessando. 

  

ENCAMINHAMENTO; 

Retirar o Artigo 3º proposto.  

 

APROVADO  

 

2. SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE – SUVISA/DIVEP 

(VÂNIA REBOUÇAS): 

2.1 Implantação de 7 Unidades Sentinelas da Influenza.  

Objetivo/finalidade:  

- fortalecer a vigilância epidemiológica da influenza através da identificação da circulação dos 

vírus influenza e de outros vírus respiratórios, de acordo com a patogenicidade, a virulência em 

cada período sazonal, a existência de situações inusitadas ou o surgimento de novo subtipo 

viral; 

- o isolamento de espécimes virais e o respectivo envio oportuno ao Centro Colaborador de 

Influenza (CCI) de referência para as Américas e para a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

visando à adequação da vacina da influenza sazonal.  
 

Outros objetivos da Vigilância Sentinela da Síndrome Gripal: 

• Monitorar a circulação dos vírus responsáveis por SG na Bahia; 

• Conhecer a proporção de SG entre o total de atendimentos realizados na US; 

• Identificar as variações sazonais e a distribuição dos vírus por faixa etária; 

• Prover cepas virais para a formulação de vacinas de influenza; 

• Fornecer informação oportuna e de qualidade para o planejamento e adequação do tratamento; 

• Estabelecer medidas de prevenção e controle relacionadas à SG. 
 

Critérios de seleção das Unidades Sentinelas da Síndrome Gripal : 

• Atendimento por demanda espontânea; 

• Atendimento 24 horas; 

• Atender todas as faixas etárias; 

• Atendimento de clínica geral e por especialidade; 

• Capacidade de coleta semanal de cinco amostras dos casos de síndrome gripal, com a garantia 

de envio das amostras para o LACEN-Ba e alimentação oportuna (em 24 horas) no SIVEP-

GRIPE. 

• Unidade localizada em município que fazem fronteira com outros Estados e/ou países; 



 

 

 

 

 

• Unidade localizada em municípios com criação/comercialização de animais, em especial as 

aves; 

• Unidade localizada em rotas de aves migratórias; 

• Unidade localizada em municípios de polo comercial com grande circulação de pessoas. 
 

Municípios elegíveis para implantação de novas unidades sentinelas da síndrome gripal no Estado 

da Bahia  

 
 

Parte dos passos necessários para classificar unidade como sentinela da Influenza. Quando tiver portarias com 
liberação de recurso, as unidades precisam referir em qual CIB foi aprovada, tendo em vista a necessidade de 
cumprir requisitos ao longo de sua implantação, pactuação em CIB. 

 

 

Coleta de amostras biológicas : 

• Coleta de 5 (cinco) amostras semanais de secreção de nasofaringe (SNF) para a realização do PCR no 

Lacen-Ba, atendendo a definição de caso para coleta e registro na ficha de síndrome gripal do SIVEP 

GRIPE; 

• Recomenda-se que seja realizado um processo sistemático de amostragem por conveniência, ou seja, as 

coletas devem ser realizadas ao longo da semana, evitando que fiquem concentradas em um único dia; 

• Caso haja alguma intercorrência (feriado, ausência de casos,etc.), a coleta deverá ser realizada em outro(s) 

dia(s), até completar cinco amostras semanais. 
 

Indicadores da Vigilância Sentinela da Influenza : 

• Percentual de coleta de secreção da nasofaringe (SNF) em relação ao preconizado de 05 amostras 

semanais: A meta é atingir no mínimo 80% (oitenta por cento) de coleta, com oportuna digitação  no 

sistema SIVEP-Gripe. 

• Percentual de alimentação dos dados de agregados semanal no SIVEP GRIPE: A meta é atingir no mínimo 

90% (noventa por cento) das semanas epidemiológicas do ano com a informação, no sistema de 

informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), do agregado semanal por sexo e faixa 

etária dos atendimentos de  SG e do total de atendimentos no setor onde a vigilância sentinela está 

implantada. 

Etapas para Implantação das Unidades Sentinelas da SG:  

• Elaboração do Projeto de Ampliação das unidades sentinelas da Influenza; 

• Apresentação do Projeto para a Diretoria do LACEN para apreciação e concordância; 

• Apresentação do Projeto para os Núcleos Regionais de Saúde através de reunião virtual; 

• Assinatura dos termos de adesão pelos municípios e unidades de Saúde; 

• Envio da documentação para a CIB, para pactuação e publicação; 

• Cadastro das unidades sentinelas no sistema SIVEP GRIPE; 

(Todas acima realizadas) 

• Capacitação das unidades sentinelas e referências municipais. 

(A ser dada continuidade, a partir da pactuação desta CIB). 
 

Novas Unidades Sentinelas da Influenza para Homologação: 



 

 

 

 

 

 
OBS: antes apenas cinco unidades implantadas no estado, todas na Capital. 

Unidades em processo de negociação: 

01 - Vitória da Conquista 

01 - Irecê 
 

APROVADO 

 

PONTOS SOBRE VACINAÇÃO: 
 

Sobre Vacinação Meningite Meningocócica C: 

• Realização de intensificação vacinal contra Meningite Meningocócica C, com indicação de atualização do 

calendário vacinal e indicação de dose única da Vacina Meningocócica C para não vacinados na faixa 

etária de 01 a 19 anos, 11 meses e 29 dias, exceto adolescentes de 11 e 12 anos que tem indicação de dose 

única da vacina Meningite ACWY. 

• Período - partir de 02 de maio de 2022. 

Sobre Vacinação COVID-19: 

• Avaliar indicação de segundo reforço, por ordem decrescente, para idosos com idade inferior a 80 anos; 

• Municípios devem implementar estratégias eficazes  para melhoria das coberturas vacinais, principalmente 

na faixa etária de 05 a 11 anos de idade. 

Sobre Vacinação Campanha Influenza:  

• Disponibilizar vacinas a partir do Dia D (30/04/2022) para todos os públicos elegíveis da campanha.  

 

ENCAMINHAMENTO: 

Resolução ad referendum tratando dos três pontos discutidos sobre vacinação. 
 

 APROVADO 

 

 

3. SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE –SAIS/DAE:  

3.1 Aprovação das tipologias de classificação hospitalar, no âmbito do Plano Estadual de Atenção 

Hospitalar.  

 

ENCAMINHAMENTO:  

Resolução CIB Nº 139/2022 

- Apresentar os módulos de financiamento em julho. 

 

4. SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CIÊNCIA E TECNOLOGIAS EM 

SAÚDE – SAFTEC:  

4.1 Mudança da forma de repasse do recurso de contrapartida estadual do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica.  

Retirado de pauta. 

 



 

 

 

 

 

5. GRUPO CONDUTOR DE REDES (CÁSSIO GARCIA):  

5.1 Assuntos das Redes Temáticas.  

DGC: Liliane Mascarenhas 

RAPS:  

Instrutivo RAPS para conhecimento e avaliação quanto à situação dos municípios que tiveram as 

solicitações de habilitação vetadas pelo MS, em função da necessidade de aprovação de plano de ação 

RAPS. 

- discutidos os planos de ação mediante o instrutivo do MS, resumo da minuta do documento feita pela 

área técnica, para a plenária ter conhecimento e aprovar.  

Proposta: um movimento contrário à portaria do MS, de forma conjunta pelos estados e municípios. 
 

SUGESTÃO: 

- Documento ser repassado com cópia para se juntarem aos já existentes do CONASS e CONASEMS e, 

se necessário até mesmo o Ministério Público; 

 - Enviar também para os CES e conselhos municipais, para ser pautado nas Conferências 

macrorregionais; 
 

ENCAMINHAMENTO:  

- Documento a ser repassado com cópia ao CONASS e CONASEMS para ser anexado aos já elaborados 

por estes Conselhos, e até mesmo ao Ministério Público, se necessário; 

 - Enviar também para os CES e conselhos municipais, para ser pautado nas Conferências 

macrorregionais; 
 

Rede Cegonha: 

Portaria MS da Rede Materna Infantil e repasse da reunião com o MS sobre a referida portaria, em 

12/04/2022 

A proposta é a aprovação de Resolução CIB contestando a Portaria. 

Publicação de portaria de 04/04/2022, sobre repasse de recursos para a rede materna e infantil, com 

mudanças significativas da Rede Cegonha e com publicação de novas portarias especificas em 45 dias; 

Análise crítica dos pontos da portaria (área técnica do Estado e COSEMS):  

Não houve diálogo entre os entes, sem aprovação do CONASS, CONASEMS e CNS; 

Estados em movimentos de muitas críticas, manifestação contrária de vários municípios do estado;  

Reunião com o MS e estados ocorrida em 12/02/22 - foi contextualizada a situação da mortalidade materna 

e infantil e apresentação da Portaria.  

  - Inclui nos considerandos a perda gestacional, sem discorrer sobre a mesma no corpo da portaria, 

elemento que precisa ser contestado pelo estado; 

- Abordagem do planejamento familiar em detrimento dos direitos reprodutivos;  

 - Mudança dos componentes e os atrela a níveis de atenção: primária, especializada, hospitalar, e sistemas 

de apoio logístico e de governança; 

  - Diferença também nos fluxos de informação, saúde digital e os meios para isso; 

  - Planos macrorregionais de redes específicas; 

  - Criação de um grupo condutor estadual específico e grupos condutores macrorregionais; 

  - Não haverá mais habilitação de GAR como secundário e terciário; 

  - Haverá financiamento para ambulatórios de alto risco. 

  - Rd Cegonha: redução significativa da mortalidade materna de 2011 para 2019; 

  - A RAMI não trata da mudança do modelo obstétrico neonatal; 

  - A portaria traz evidências científicas, mas não trata de forma concreta os subsídios para atuação do 

modelo de parto;  

  - O planejamento familiar é um retrocesso ao direito individual de optar por ter ou não ter filhos; 

  - Portaria é centralizadora, coordenada por câmara técnica, em Brasília, que deliberará todo o processo por 

voto; 

  - A política não está na proporção necessária para alcançar as necessidades do estado da forma como 

dispõe a Rede Cegonha. 
 

ENCAMINHAMENTO:  



 

 

 

 

 

Elaboração de um documento detalhado, por COSEMS, DGC e COPRI/APG, com histórico, resultado 

do trabalho da Rede Cegonha no estado, para ser aprovado em CIB e encaminhado ao MS, com cópia 

que deve ser entregue, pessoalmente, em reuniões do CONASEMS e do CONASS.  
 

APG/COPRI (Cristiane Macedo): 

Discussão para as Oficinas Macrorregionais do PRI – Qualificação das Diretrizes, Objetivos, Metas e 

Indicadores (DOMI) para os planos macrorregionais, com proposta para maio de 2022.  

Oficinas Macrorregionais para discussão das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores (DOMI) dos 

Planos.  

Proposta: maio 2022 (Cronograma PRI: 04/2022, Resolução CIB/BA nº 121/2022) 

Duração: 01 turno (3 horas e meia) 

Objetivo: Qualificar as DOMI dos planos das macrorregiões 

Metodologia: Oficinas presenciais ou online 

Momentos: síncrono e assíncrono 

Conclusão: Aprovação das 09 DOMI macrorregionais em reunião da CIB/BA 

 
 

 
 

Cronograma das oficinas do PRI: 

 



 

 

 

 

 

 
 

DISCUSSÃO: 

-  possibilidade de aprovar a resolução em ad referendum, devido às agendas;  

- solicitado que as oficinas ocorram de forma presencial e a proposta será discutida posteriormente com a 

SESAB e o Cosems. 

 

ENCAMINHAMENTO:  

- Sesab e Cosems – discutirem proposta de oficinas presenciais (para não perder qualidade dos 

encontros); 

- Publicação de resolução em ad referendum aprovando cronograma. 

 

Representação de Câmaras técnicas por área temática: 

 

ENCAMINHAMENTO:  

 Cosems enviar os nomes para comporem as Câmara técnicas   
 

APROVADOS 

 

6. GASEC:  

6.1 Pleitos de municípios para assunção ao Comando Único dos Serviços de Média e Alta Complexidade: 

Tapiramutá, Alcobaça, Ibipeba, Mulungu do Morro, Sítio do Mato, Canápolis e Terra Nova.  
 

APROVADOS Resolução CIB Nos 141 Alcobaça, 142 Canápolis, 143 Ibipeba, 144 Mulungu do Morro, 145 

Sítio do Mato, 146 Tapiramutá e 147/2022 Terra Nova. 

 

7. COSEMS (STELA SOUZA): 

7.1 Remanejamento do Teto MAC de Campo Formoso que está sob gestão FESBA, para gestão 

municipal;  

Município solicita a gestão de todo o recurso MAC do seu município.  

 

ENCAMINHAMENTO:  

Reunião da SESAB, Cosems (Stela Souza e Jacklene Mirnie) com o gestor municipal dia 27/04 às 14h, na 

SESAB, a fim de avançar nessa pauta.  
 

APROVADO  

 

7.2 Solicitação de ampliação de incremento provisório de Teto MAC em parcela única do município de 

Camaçari:  

Solicitado o incremento de teto MAC (EP de incremento 019.8796.2022.0045256-54) e resolução CIB 

aprovando.  
 

 



 

 

 

 

 

 

ENCAMINHAMENTO:                                                                                                                                      

Ofício de pleito ser refeito e reenviado para a CIB; 

 Aprovação do pleito, com publicação da resolução em ad referendum. 
 

 

APROVADO  

 

7.3 Salvador solicita atualização da Resolução nº 270/2021;  

Resolução nº 270/2021 aprovou nova solicitação ao MS de aporte de recurso financeiro no município em 

parcela única, para o teto financeiro federal de MAC, população própria e referenciada, no valor de R$ 

25.542.992,94.  

Porém não foi pago e necessita de nova resolução, que deve se manter na íntegra, porém atualizada.  
 

APROVADO - Resolução CIB Nº 140/2022 

 

7.4 OFÍCIO CIRCULAR Nº 66/2022/SVS/MS – Levantamento da execução dos incentivos financeiros 

federais destinados à Rede de Frio Nacional, durante o exercício 2012 a 2021. 

Ofício do MS ao Cosems - informar a prestação de contas da execução dos incentivos financeiros federais 

destinados à Rede de Frio Nacional, durante o exercício 2012 a 2021.  

Ofício do MS ao Estado – mesmo número, mesma demanda. 

 

ENCAMINHAMENTOS:  

CIB enviar ofício ao MS informando que o Cosems não tem essa competência.  

Cosems enviar ofício reforçando que esta atribuição não está em sua competência.  

Sesab responder ao Ofício encaminhado pelo MS, prestando conta de sua responsabilidade. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA: 19/05/2022 

 


